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"In the late 1960s through the late 1980s, the late John Henrik Clarke (1915-1998) was one of the foremost architects of the emerging
discipline of Africana Studies/Africalogy as Professor of African World History in the Department of Black and Puerto Rican Studies
at Hunter College of the City University of New York and as the Carter G. Woodson Distinguished Visiting Professor of African
History at Cornell University's Africana Studies and Research Center. The study explores Clarke's development and conceptualization
of Afrikan World History by examining his intellectual influences and training, his approach to teaching Afrikan World History, his
notions regarding."--Publisher's website.
Mijn overlevingsinstinct leidt me altijd naar musea, zoals mensen in de oorlog schuilkelders in vluchten. In Oogzenuw verweeft de
Argentijnse María Gainza fictie en bespiegelingen over kunst op virtuoze wijze. Vol ontroerende melancholie, indringende beelden en
verrassende humor werd het een underground-sensatie in Argentinië. 'Volstrekt uniek, de manier waarop Gainza kunst in haar boek
integreert.' Cees Nooteboom 'Volstrekt origineel, schitterend, nu eens gevoelig en dan weer brutaal.' Mariana Enríquez María Gainza
(1975) woont en werkt in Buenos Aires. Ze schrijft voor verschillende kunsttijdschriften en was correspondent van The New York
Times. Oogzenuw is haar debuut.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij
presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel Kahneman,
een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele
rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere
economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een
verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af
en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.'
New York Times Book Review
"[Exposes] the role Eurocentric history-writing plays in rationalizing European oppression of Afrikan peoples and in the falsification of
Afrikan consciousness ... [and contends] that the alleged mental and behavioral maladaptiveness of oppressed Afrikan peoples is a
political-economic necessity for the maintenance of White domination and imperialism."--Back cover.
Islam is the fastest growing religion in the United States. There are more Muslims in America than in Kuwait, Qatar, and Libya
together. Leaving aside immigration and conversion, birthrate alone ensures that in the first part of the twenty-first century Islam will
replace Judaism as the nation's second largest religion. Like all religious minorities in America, Muslims must confront a host of
difficult questions concerning faith and national identity. Can they become part of a pluralistic American society without sacrificing
their identity? Can Muslims be Muslims in a state that is not governed by Islamic law? Will the American legal system protect Muslim
religious and cultural differences? Is there a contradiction between demanding equal rights and insisting on maintaining a distinctively
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separate identity? Will the secular and/or Judeo-Christian values of American society inhibit the Muslim practice of religious faith?
While the Muslims of America are indeed on the path to Americanization, what that means and what that will yield remains uncertain.
In this thoughtful and wide-ranging volume, fourteen distinguished scholars take an in-depth look at these issues and examine the
varied responses and opinions of the Muslim community.
This book describes the contributions of twenty-two educators and events that have shaped the field of education, often receiving little
to no public recognition, including: Edmonia Godelle Highgate, Nannie Helen Burroughs, Selena Sloan Butler, Alonzo Aristotle Crim,
Sabbath Schools, and African American Boarding Schools. These individuals and events have established and sustained education in
communities across the United States. This book will help foster a renewed sense of importance both for those considering teaching and
for teachers in classrooms across the country.
The View from the Mountaintop
True Myth
De stof van het denken
John Henrik Clarke and the Power of Africana History
Hoe we de gedragseconomie uitvonden
De mooiste tijd van ons leven
A General Knowledge of "our Story"
Apartheid
Kritiek van de zwarte rede / druk 1
Ontheemd
An Appeal to Action!
Eurocentric History, Psychiatry, and the Politics of White Supremacy

Er worden noodsignalen opgevangen van Poolbasis Zebra. Het Engelse weerstation op de Noordpool is overvallen door een verwoestende
brand. De Amerikaanse marine zet de atoomonderzee r Dolfijn in om hulp te bieden aan de slachtoffers die ergens op het ijs ronddrijven.
Maar is dit wel een gewone reddingsoperatie? Wat is er werkelijk aan de hand met de eenzame Poolbasis Zebra? Als de Dolfijn de basis
eenmaal heeft bereikt, blijkt dat de brand geen ongeluk was. Een van de overlevenden is een moordenaar. De gebeurtenissen volgen elkaar
in snel tempo op, in een draaikolk van gruwelijke en raadselachtige verwikkelingen...
Opnieuw leverbaar In deze vrijmoedige autobiografie schetst de in Jeruzalem geboren Edward W. Said een beeld van zijn jeugd, die hij
grotendeels doorbracht in Cairo en Libanon. Ontheemd is een emotionele terugblik, waarin de complexe relatie tussen de oosterse en
westerse wereld op kritische wijze wordt beschreven. Het boek onthult de confronterende identiteitsworsteling van de jonge Said; hij richt
de aandacht op de cultuurproblematiek waarmee hij zich in zijn verdere leven met volle overtuiging heeft beziggehouden.
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Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de
economie op haar kop zetten en vrienden werden voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde wetenschap werd
geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de
economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een
persoonlijk verhaal, doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks leven. De leukste manier om iets te leren
over gedragseconomie.
Afrocentricity is a philosophical and theoretical perspective that emphasizes the study of Africans as subjects, not as objects, and is opposed
to perspectives that attempt to marginalize African thought and experience. Afrocentricity became popular in the l980s as scores of African
American and African scholars adopted an Afrocentric orientation to information. The editor of this collection argues that as scholars
embark upon the 21st century, they can no longer be myopic in their perceptions and analyses of race. The seventeen essays examine a
wide range of variations on the Afrocentric paradigm in the areas of history, literature, political science, philosophy, economics, women’s
studies, cultural studies, ethnic studies and social policy. The essays, written by professors, librarians, students and others in higher
education who have embraced the Afrocentric perspective, are divided into four sections: “Pedagogy and Implementation,”
“Theoretical Assessment,” “Critical Analysis,” and “Pan Africanist Thought.”
Written in a bold, inventive style, Xodus aims at a new, positive "reconstruction" of African American maleness in light of the black
womanist movement, the men's movement, the recent vision of Malcolm X and Martin Luther King, Jr., and the theological sensibilities of
Howard Thurman.
Een geheim tussen vier zussen zet hun leven volledig op zijn kop... Een wervelend verhaal over familierelaties. Wanneer Marilyn Connolly
en David Sorenson verliefd worden in de jaren zeventig, hebben ze nog geen idee van wat hun te wachten staat. Nu, bijna veertig jaar later
met vier totaal verschillende volwassen dochters en dito levens is dat niet anders. Een geheim tussen twee zussen gooit het leven van alle
gezinsleden volledig om. In een wervelend verhaal dat een halve eeuw omspant, volgen we de Sorensons en hun leven. Van de glorieuze
momenten en dieptepunten in de liefde, ouderschap, zussenbanden tot het op eigen benen leren staan. Met of zonder partner, maar altijd
met familie.
Afrocentricity and the Academy
Poolbasis Zebra
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend?
The African World in Dialogue
Misbehaving
De Zwarte Zwaan
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De lengte van het leven
Genocide by Any Other Name... . Is Still Genocide
thinking, fast and slow
IFA Newsletter
The Falsification of Afrikan Consciousness
Unsung Legacies of Educators and Events in African American Education
For nearly two decades, Dr. T. Leon Williams has been visiting college campuses, sharing his unique
perspective of the historical relevance of the nations progress through monologues of the beloved Rev. Dr.
Martin Luther King, Jr. In The View from the Mountaintop, Williams charts the course for the advancement of
human relations from chance to change. Drawing from his personal and professional experiences, Williams
attempts to make meaning of the lived experiences from childhood to adulthood that has shaped his attitude
and perspective of America. Through scholarly, personal narratives and for the first time in Williams travels, he
shares his essays with the public. Williams strategically addresses one question, what would Dr. King have to
say today? In his most provocative work, Williams shares his perspective of rethinking nonviolence for the
twenty-first century.
Londen, 1850. Iris werkt in een poppenfabriek. Silas, is taxidermist en een verwoed verzamelaar van morbide
curiositeiten. De man en het meisje ontmoeten elkaar toevallig in Hyde Park, tijdens de bouw van de
wereldtentoonstelling. Voor Silas betekent deze ontmoeting een nieuw begin. Hij besluit dat zijn leven zonder de
mooie Iris geen enkele zin heeft. Wanneer Iris wordt gevraagd als model door de beroemde kunstschilder Louis
Frost, stemt ze in op voorwaarde dat hij haar les zal geven. Het leven in het bohemien milieu bevalt haar steeds
beter. En natuurlijk worden Iris en Louis verliefd. Ondertussen probeert ook Silas haar hart te veroveren. Zijn
duistere obsessie wordt levensgevaarlijk voor Iris.
A collection of essays assesses the religious background of 1995's Million Man March, its impact on African
American concepts of manhood, and its effects on African American religious life.
Wanneer je mensen herinnert aan de tien geboden, zijn ze minder snel geneigd te liegen, ook als het atheïsten
zijn. Een aspirientje van een duur merk helpt beter tegen hoofdpijn dan een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de
pilletjes identiek. Als we érgens op kunnen rekenen, dan is het wel op de irrationaliteit van menselijk gedrag. En
dus maakt het niet uit hoeveel voorlichting een overheid geeft over de gevaren van onbeschermde seks: zodra
de opwinding toeslaat, wordt het gezonde verstand overboord gekieperd, zoals Ariely met een amusant
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experiment laat zien. Waarom we altijd tijd te kort komen toont met verrassende voorbeelden en onderzoeken
aan hoe slecht we in staat zijn de juiste beslissingen te nemen en hoe we met dat besef ons voordeel kunnen
doen. Net als Malcolm Gladwell slaagt Ariely erin om de nieuwste inzichten over menselijk gedrag voor iedereen
bruikbaar te maken
Building of A Nation is a book which looks at the development of the United States. The story of America is a
great one. Founded on the principals of independence and democracy.
In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest
werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin nagedacht moest worden over stenen, planten en
gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest in staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken.
Hoe heeft de geest zich zo kunnen aanpassen? Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal. Hij
onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die onze
mentale levens vormgeven. Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk bedeeld?
Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen iemand om te
kopen? De laatste twee Amerikaanse presidenten zijn in de problemen gekomen vanwege specifieke woorden.
Wat is de rol van taal in de conflicten in het Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook een
taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur van
verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998) en Het onbeschreven
blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie,
taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en
controverse kan rekenen.
European Christianity and the Atlantic Slave Trade: a Black Hermeneutical Study
Building of a Nation
van Descartes tot Wittgenstein
Essays on Theory and Practice
A Moral, Political, and Economic Imperative for the Twenty-first Century
een jeugd in het Midden-Oosten
Ons feilbare denken
Xodus
Waarom we altijd tijd te kort komen
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Het gouden uur
Africalogical Quest for Decolonization and Sovereignty
en ander irrationeel gedrag

Accomplishments are tabulations of a journey in life. Life's journey can be unpredictable. Some areas are pleasant and memorable.
Some are vicissitudes karmically designed to serve the formations of one's character, development and contributions to society and
one's profession. It is philosophically significant to immortalise positive things. When this is done, the persons who have been the
foundation stones of one's life should be inscribed on the memory and appreciated legacy of the individual's personality.
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Donald Trump’s purported reference to “Sh*thole Countries” has captured the (outraged) attention of the global community. And while
there is some dispute as to whether or not the President uttered those exact words, what is not disputed is that the US President
derided certain countries while discussing US immigration policy reform, suggesting that the US should have more immigrants from
countries like Norway. How the US Creates Sh*thole Countries seizes this unique moment of global focus on the world’s most suffering
countries to address some causative factors, and the extent to which their lamentable state is not of their doing. It questions the
legitimacy, means and ends of US interventions in their domestic affairs in pursuit of its “interests”, which the US then regards as
matters of national security. And from there it proceeds to other questions: Why and how does a country become a US target? What
socio-economic, political and military policies— overt and covert—does the US undertake to bring the victim country into line? What are
the results for the targeted countries? For US citizens, who have little idea what is going on, but are footing the bill? The seasoned
analysts contributing to this book come from all walks of life and every shade of the political spectrum. Some have held high positions in
government or at the United Nations; some taught or teach at prestigious universities; some are in forced exile because of their political
beliefs and the exercise of their Constitutional rights; some have spent time in prison for acting on their beliefs; one of them sacrificed
the limbs on his body.
Non-Aboriginal material.
Generaal Charies de Gaulle was bij leven door velen geliefd, maar ook door velen gehaat. In totaal werden destijds zes complotten
tegen zijn leven gesmeed, waarvan er drie In een daadwerkelijke aanslag uitmondden. De dag van de Jakhals beschrijft een van deze
aanslagen op zo'n angstwekkend realistische wijze, dat miljoenen lezers over de hele wereld zich afvragen of hier een echte
samenzwering wordt beschreven. De dag van de Jakhals volgt nauwgezet de voorbereidingen van de volkomen emotieloze en
meedogenloze Engelse huurmoordenaar, aangeduid als de Jakhals, die door de OAS werd benaderd om De Gaulle uit de weg te ruimen.
Zijn plannen zijn uiterst gedetailleerd en hij laat werkelijk niets aan het toeval over. De Gaulles laatste uren lijken geteld...
Het succesvolle Amerikaanse model Lee Miller arriveert in 1929 in Parijs om haar droom na te jagen: een leven als kunstenares. Ze
ontdekt dat ze liever achter de camera staat dan ervoor en haalt de beroemde fotograaf Man Ray over haar te leren fotograferen. Man
Ray is een charismatische figuur, en al snel raken hun levens zowel op professioneel als op persoonlijk vlak met elkaar verweven. In dit
fascinerende en filmische debuut, dat zich beurtelings afspeelt in het Parijs van de jaren 30 en het door oorlog verscheurde Europa
tijdens de Tweede Wereldoorlog, treedt Lee Miller uit de schaduw van deze beroemde man om zelf een glansrol op te eisen, ondanks
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alle offers die ze daarvoor moet brengen.
Appleton's Cyclopædia of American Biography
RAW, Real African World
De poppenfabriek
Black Religion After the Million Man March
Oogzenuw
Black Vikings of the Middle Ages
How the US Creates
De dag van de Jakhals
Journey to Truth
Muslims on the Americanization Path?
Voices on the Future
Appletons' Cyclopaedia of American Biography

Afrikan life into the coming millennia is imperiled by White and Asian power. True power must
nest in the ownership of the real estate wherever Afrikan people dwell. Economic destiny
determines biologial destiny. 'Blueprint for Black Power' details a master plan for the power
revolution necessary for Black survival in the 21st century. White treatment of Afrikan
Americans, despite a myriad of theories explaining White behavior, ultimately rests on the fact
that they can. They possess the power to do so. Such a power differential must be neutralized
if Blacks are to prosper in the 21st century ... Aptly titled, 'Blueprint for Black Power'
stops not at critique but prescribes radical, practical theories, frameworks and approaches for
true power. It gives a biting look into Black potentiality. (Back cover).
Why is it that encyclopedias assert the Vikings, or Norsemen, landed in parts of North America,
yet the Vikings have never been credited with its discovery? Historians bestow this honor on
Christopher Columbus, who ventured here five hundred years after the Vikings, having never set
foot on the continent! True Myth: Black Vikings of the Middle Ages takes the reader where he or
she has never been before. We have always been told that Vikings, or Norsemen, were tall,
blond, white and blue-eyedan image that has been presented to us in books and films. Now comes
a book that challenges this centuries-old assertion, presenting evidence that these vaunted
warriors were not the people popular historians have told us they were. The author presents
evidence that white-skinned peoples in England, Ireland, and Wales referred to Vikings as black
pagans and black devils. The extent of their dominance in Europe is examinedin fact, the author
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presents a reassessment of Europe that some readers will find difficult to believe, beginning
with mans migrations into the continent and examining a number of black-skinned peoples who
called Europe home from very ancient times almost to the present. The reader has never read a
book like thisfilled with quotations from noted historians as well as from several Icelandic
sagasthat will take the reader on a journey he or she has never imagined! A more accurate
picture of Europe has never been presented before. The writer revisits the last ice age,
presents evidence of the heavy presence of blacks in ancient Europe, and revisits ancient
Greece, Rome, and areas of Asia, discussing the presence of black-skinned peoples in them
before arriving in Viking-age Scandinavia when Norsemen embarked on a three-century-long
assault on the continent and began migrating to Iceland and other areas of North America. Once
the reader has completed True Myth: Black Vikings of the Middle Ages, he or she will have to
question what he or she has been taught, historians once thought to be trustworthy, and the
notion that the races were strictly divided and had never intermingled. There has never been a
truer picture of Europe written, and the reader now has the opportunity to embark on the most
thrilling journey he or she will ever take.
Druk, druk, druk. Dagen en jaren vliegen voorbij. Wat is het leven toch kort! Het zijn veel
gehoorde uitspraken, maar de Romeinse filosoof Lucius Annaeus Seneca vindt ze absolute onzin.
In De brevitate vitae ('Over de kortheid van het leven') verklaart hij zich nader. Het leven te
kort? Welnee, het duurt lang genoeg. Maar dan moet je je tijd wel goed gebruiken, bijvoorbeeld
door grote denkers te lezen: zo krijg je letterlijk eeuwen erbij. Maar de meeste mensen
verspillen hun tijd en komen niet toe aan werkelijk leven. In fraaie anekdotes over beroemde en
minder beroemde Romeinen gaat het over tomeloze ambities en winstbejag, over domheid en
verveling. En over het eindeloos uitstellen van goed leven tot 'later'. De kritiek klinkt soms
verrassend modern. Zo is Seneca streng voor mensen die de hele dag alleen maar bezig zijn met
'balspel'. Of in de zon liggen. Gebruik je tijd verstandig, blijf zelf de baas ervan, kies voor
het hier en nu. Wie De lengte van het leven leest heeft geen cursus timemanagement meer nodig.
Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met name de financiële
wereld.
The African World in Dialogue: An Appeal to Action! is a probing and politically timely
collection of essays, interviews, speeches, poetry, short stories, and proposals. These rich
works illuminate the struggles, dreams, triumphs, impediments, and diversity of the
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contemporary African world. The African World in Dialogue contains five sections: "Listen: The
Ink Speaks"; "Restitutions, Resolutions, Revolutions"; "Africanity, Education, and Technology";
"Life Lines from the Front Lines"; and "Gender, Power, and Infinite Promise." Each section
brims with provocative and compelling insights from elder-warriors, wordsmiths, journalists,
and academics, many of whom are also activists. The volume's contributors include Tunde
Adegbola, Muhammad Ibn Bashir, Jacqueline Bediako, Charlie Braxton, Alieu Bundu, Baba A. O.
Buntu, Chinweizu, Ricardo Cortez Cruz, Oyinlola Longe, Jumbe Kweku Lumumba, Morgan Miller,
Asiri Odu, Chinwe Ezinna Oriji, Kevin Powell, Blair Marcus Proctor, Ishola Akindele Salami,
Aseret Sin, Teresa N. Washington, and Ayoka Wiles. The book also features interviews with
Hilary La Force, Mandingo, Kambale Musavili, and Prince Kuma N’dumbe. With selections designed
to critique and in many cases upend conventional political thought, educational norms,
fantasies of social progress, and gender myths, The African World in Dialogue challenges its
audience. The book’s “Appeal to Action” is literal: Rather than offering eloquent elaborations
of African world woes, The African World in Dialogue offers detailed plans and paths for
emancipation and elevation that readers are urged to implement. Activists and scholars of
African studies, African American studies, Pan-Africanism, criminal justice, Black
revolutionary thought and action, gender studies, sociology, and political science will find
this book to be both inspirational and indispensable.
taal als venster op de menselijke natuur
Het Boek Jeremia
Blueprint for Black Power
Misleid door toeval
Power and Historical Falsification
An African American Male Journey
Moderne filosofie
Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestelt
What Would Dr. King Have to Say Today?
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